
 



Belangrijke 
data 
 

Kamp 1 – 14 augustus 

2021 

 



Lidgeld 

 

 
Hoeveel kost het om je kind een fantastisch jaar bij de 
chiro te laten beleven? Je betaalt €40 om je kind in te 
schrijven, maar vanaf het 2de kind betaal je nog maar 

€35 (dus het derde kind kost ook maar €35). 

Dus 
bijvoorbeeld:  

Familie Peeters heeft 3 kinderen. Jan gaat naar de chiro en de familie 
betaalt €40. Het jaar daarop komt zus Lien ook naar de chiro en haar 

lidgeld bedraagt dus €35. De familie betaalt dat jaar €75. Het volgende 
jaar komt Charel ook naar de chiro en zijn lidgeld bedraagt ook €35. De 

familie betaalt dat jaar €110. Vanaf dat je 6 jaar bent of in het eerste 
leerjaar zit, mag je naar de chiro komen, en als je de eerste zondag nog 

niet ingeschreven bent, neem je die dag €5 mee, zodat je al zeker 
verzekerd bent. Als je daarna het lidgeld betaalt wordt die €5 van je 

lidgeld afgetrokken, zodat je niet dubbel betaalt.  

Neem zeker ook het inschrijvingsformulier (deze kan je vinden 
op de website) afgedrukt en ingevuld mee naar de eerst 
volgende chirodag. Pas na je deze hebt afgegeven is je kind 
volledig ingeschreven. 
Het lidgeld mag je storten op rekeningnummer: BE45 9733 5566 
5789 

Wil je nog wat meer informatie? Bel gerust iemand van de leiding op of neem 
contact op met de VeeBee’s. Wil je liever informatie krijgen per mail, stel 

gerust de nodige vragen via groepsleiding@chirodriehoek.be of 
vb@chirodriehoek.be . 

 

 

mailto:groepsleiding@chirodriehoek.be
mailto:vb@chirodriehoek.be


VeeBee’s
  

VeeBee, wa’s da? Wel, VeeBee is de afkorting van 
volwassen begeleiding. Concreet wil dit zeggen dat de 
VeeBee’s de leiding een steuntje in de rug geven. Bij hen kan 
de leiding steeds terecht voor een probleempje of een 
gezellige babbel. Maar bij onze VeeBee’s kunnen ook de 
ouders van onze leden een luisterend oor vinden. Dus zit je 
met een vraag of wil je gewoon iets zeggen, maar je weet 
niet waar je moet zijn... dan kan je Tineke of Roy gerust 
aanspreken of contacteren op:  

GSM Tineke: +32 
486/14.86.61 
GSM Roy: +32 
474/68.56.58 
vb@chirodriehoek.be  

Blijf in ieder geval niet met uw 
vraag zitten!  

 

 

 

 



Ribbels Mei- juni

Zondag 2 Mei
14:00- 17:30

Vandaag spelen we allerlei balspelletjes.
Vergeet zeker geen vieruurtje!

Zaterdag 8 Mei
18:30-20:30

Vandaag gaan we dansen, zingen en springen!

Zondag 16 Mei
14:00- 17:30
Vandaag is het kampdag en komen jullie te weten wat het thema is.

Zondag 23 Mei
14:00-17:30

Ganzenbord gaan we vandaag in levende lijve spelen.

Zondag 30 Mei
14:00- 17:30
Vandaag spelen we de olympische spelen
Vergeet geen vieruurtje!

Zondag 6 Juni
14:00-17:30

Vandaag gaan we nieuwe kampspelletjes leren kennen.
Vergeet zeker geen vieruurtje

Zondag 13 Juni 14:00-17:30
We gaan nog eens paintballen.
Vergeet zeker geen vieruurtje!



Zondag 20 juni
14:00- 17:30

Waterspelletjes! Laten we hopen op goed weer.

27 Juni
14:00- 17:30
Vandaag is het feest! Laten we jullie favoriete spelletjes spelen
die jullie afgelopen chiro jaar hebben leren kennen.



Mazzel’s Mei - Juni

Zondag 2 Mei
Teambuilding
14:00 – 17:30
Laten we vandaag elkaar beter leren kennen.

Zaterdag  8 Mei
Plasticine avond
19:00 – 21:00
Deze avond spelen we spelletjes met
plasticine

Zondag 16 Mei
Kampdag
14:00 – 17:30
Vandaag wordt het kamp thema bekend
gemaakt.

Zondag 23 Mei
Mijn vrouw/man kan dat
14:00 – 17:30
Hoe goed ken jij je vrouw/man?

Zondag 30 Mei
laddercompetitie
14:00 – 17:30
Wie klimt het hoogste?



Zaterdag 5  Juni
Avond Chiro
19:00 – 21:00
Wie is er bang in het donker?

Zondag 13 Juni
Verrassingszondag
14:00 – 17:30
De leiding gaat jullie verrassen.

Zondag 20 Juni
Binnen de minuut
14:00 – 17:30
Wat kan jij behalen binnen de
minuut??

Zondag 27 Juni
Laatste Chiro zondag
14:00 – 17:30
Dit is onze laatste chiro zondag.

Tot Snel! Liefs jullie leiding Milane en Thibeau



Rakwi’s mei-juni 
02 mei 14:00 - 17:30 
Vandaag spelen we Risk. Wie veroverd de wereld?         

 Haal je strategisch brein maar snel boven.   

09 mei 14:00 – 17:30 

 
Kunnen jullie ver slaan? Kom dan zeker vandaag.  

We gaan namelijk golven met echte sticks! 

16 mei 14:00 – 17:30 
Zitten jullie al lang in spanning te wachten om op kamp 

te gaan? Vandaag krijgen jullie al een voorproefje.         

 Misschien komen jullie het thema wel te weten.. 

23 mei 14:00 – 17:30 
 

QUIZEEEEENNNNN 

30 mei 14:00 – 17:30  
We gaan nog eens echt ravotten vandaag. Haal jullie vuile kleren maar boven!  

                  
 

 

 

 

 

Doeeeeg xoxo  
 

 

 

06 juni 14:00 – 17:30 

Smullen smullen smullen. 

Lekker bakken vandaag! 

 

13 juni 14:00 – 17:30 

King on the hill. Kom naar 

de chiro als je wil weten wat 

dit coole spel is! 

 

27 juni 14:00 – 17:30 

LAATSTE ZONDAG! 

Vandaag is er een 

verrassing. 

 

20 juni 14:00 – 17:30 

Hopelijk is vandaag de zin 

goed gezind, want wij gaan 

met water spelen       



 

 

2/05 -> quiz 

We zullen deze dag ontdekken wie er de slimste tito is. 

9/05 -> Mijn man kan dat 

Je zal je medespelers goed moeten kunnen inschatten vandaag om het 

spel te winnen. Wie kent zijn vriend/vriendin het beste. 

16/05 -> Kampdag 

Vandaag onthullen we het kampthema. 

23/05 -> Verassingzondag 

Wie wilt weten wat we vandaag doen zeker komen dan. 

30/05 -> Waterspelen 

Hopelijk is het vandaag lekker warm want jullie zullen niet droog thuis 

komen. 

Doe voor de zekerheid al een zwemboek of een bikini/badpak aan. 

5/06 -> Jullie leiding zit midden in de examens dus we gaan een filmpje 

kijken. 

12/06 -> Wij zorgen voor de beste ontspanning tijdens jullie examens, 

verdere info volgt nog. 

20/06 -> De laatste chirodag zal vandaag zijn, we gaan er een 

fantastische laatste dag van maken. 

27/06 -> Jullie leiding is op vakantie en zal dus geen leiding kunnen 

geven. We zien jullie allemaal graag terug op kamp 

 



KETI’S 
 

  

 
Zondag 2 Mei 

 

 
Zondag 9 Mei 

 
 

Zondag 16 Mei 
 

 
 

Zondag 23 Mei 
 

 
Zondag 5 Juni 

 

 
Zaterdag 12 Juni 

 

 

 
Zondag 20 Juni 

 
 

Zondag 27 Juni 

 



 




